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n de CAO Nederlandse Universiteiten is bepaald dat elke universiteit voor het einde van 2017 een
werkplan over werkdruk in samenspraak met het Lokaal Overleg opstelt. In de bijlage vindt u het
voorstel voor een plan van aanpak om gefaseerd tot een werkplan te komen. Met definitieve
werkplan wordt in het Lokaal Overlegvan april aan u voorgelegd.

Zoals vermeld in het plan van aanpak zal het uiteindelijke werkplan op advies van de universitaire
werkgroep gericht zijn op werkdruk onder het wetenschappelijk personeel. Het college van bestuur
heeft uiteraard ook aandacht voor werkdruk onder het ondersteunend personeel. Daarom zal het
bijgevoegde plan van aanpak ook verspreid warden binnen ondersteunende afdelingen zoals
Radboud Services met het verzoek ook daar een werkdruk analyse uit te voeren.

Hoogachtend,
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prof. dr. S.yC. \. Wigboldus
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drs. J.J. A. van de Riet
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Oplossingsrichtingen en voorstel voor plan van aanpakwerkdruk Radboud Universiteit

Algemeen
De Racfboud Universiteit heeft het thema werkdruk hoog op de agenda staan en stelt daarom een werkplan
op ten behoeve van preventie en reductie van te hoge werkdruk. In dit document wordt het plan van
aanpak omschreven om te komen tot het werkplan. Hiermee geven we uitvoering aan de afspraak uit CAO
Nederlandse Universiteiten. Werkdruk is een "veelkoppig monster" en kent verantwoordelijkheden en
betrokkenheid op meerdere niveaus. Vanwege de complexiteit en gelaagdheid van het werkdrukprobleem
streeft de Radboud Universiteit ernaar om in het werkplan als werkgever maatregelen op diverse niveaus te
nemen: maatregelen op (i) universitair niveau, (ii) facultair/ instituutsniveau, (iii) op het niveau van de
leerstoelgroep (verantwoordelijkheid direct leidinggevende). Benadrukt wordt dat werknemers daarnaast
zelf ook een rol en verantwoordelijkheid hebben in reductie van (de gevolgen van) werkdruk. Een
gezamenlijke inspanning is noodzakelijk, maar in dit plan ligt de nadruk op de maatregelen die de
organisatie kan nemen. In dit plan van aanpak is gekozen om de prioriteit te leggen bij werkdruk onder
wetenschappelijk personeel omdat het algemene beeld en het beeld in de laatste personeelsenqu^te laten
zien dat die groep meer problemen ervaart dan het ondersteunend personeel (zie ook p. 1: Situatie
werkdruk RU).

Ten behoeve van het plan van aanpak fungeert een gesprekstafel van experts (zie bijlage voor het
overzicht van deelnemers) als adviserend orgaan voor het college van bestuur. Dit document bevat een
samenvatting van een door hen gemaakte eerste analyse van werkdruk op universitair niveau en een plan
van aanpak voor het vervolgtraject. Het bevat het kader en de oplossingsrichtingen op basis waarvan
faculteiten/ instituten een eigen analyse kunnen maken en specifieke oplossingen kunnen formuleren (zie
p. 4: Vervolgtraject). Daarna voegt de universitaire gesprekstafel de informatie samen tot een
universiteitsbreed werkplan dat als voorstel wordt voorgelegd aan het college van bestuur en decanen. Het
werkplan wordt daarna vastgesteld in het Lokaal Overleg.

Wat verstaan we onder werkdruk en wanneer is werkdruk te hoog
Werkdruk wordt gedefinieerd als een disbalans tussen de eisen die het werk stelt en de mogelijkheden van
de medewerker om aan die eisen te voldoen1. In de praktijk ervaren medewerkers een te hoge werkdruk,
wanneer het werk (in termen van hoeveelheid en/of kwaliteit) niet uitvoerbaar is in de tijd die ervoor staat
(een maximum werkweek inclusief overwerk is wettelijk 48 uur). Bij wetenschappelijk personeel vertoont
werkdruk enerzijds een sterke relatie met prestatiedruk: 'de ervaren druk om te voldoen aan door de
omgeving opgelegde en vooraf bepaalde verwachtingen en eisen op het gebied van onderwijs en
onderzoek'2. Anderzijds geldt dat wetenschappers relatiefveel autonomie hebben om hun werk vorm en
inhoud te geven. De combinatie van deze twee factoren leidt tot een hoog risico op hoge werkdruk.
Langdurige blootstelling aan een te hoge werkdruk is een serieuze risicofactor voor stress en uiteindelijk
ook ernstige gezondheidsklachten (zoals burn-out). Negatieve gevolgen van een te hoge werkdruk kunnen
voorkomen worden door: (i) het verminderen van de werkdruk (d.w.z. : het verlagen van de
werkhoeveelheid en/of kwaliteitseisen), en (ii) werkgebonden* mogelijkheden bieden om met een hoge
werkdruk om te gaan, zoals het bieden van voldoende autonomie, (sociale) steun van leidinggevenden en
college's, en inspraakmogelijkheden. Tot slot kan er in individuele gevallen ook sprake zijn van te lage
werkdruk.

Oplossingsrichtingen voor de aanpak van werkdruk moeten aldus enerzijds liggen op het verlagen van de
kwantitatieve en kwalitatieve taakbelasting, en anderzijds op het verhogen van de werkgebonden
mogelijkheden om met de taakbelasting om te gaan. Tevens kunnen oplossingsrichtingen ook iiggen in het
verhogen van het werkplezier van medewerkers.

1 Wiezer, N., Schlevis, R., Zwieten, M. van, Kraan, K. Klauw, M. van der, Houtman, I., Kwantes, J. H. & Bakhuys Roozeboom, M.
(2012). Werkdruk. Hoofddorp: TNO.
2 Jettinghof, K. & Scheeren, J. (2016). Verkenning in hetWO: Prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel. Sofokles.
*Naast werkgebonden mogelijkheden om met een hoge werkdruk om te gaan, bestaan er ook persoonsgebonden mogelijkheden,
zoals een gunstige copingstijl. In deze notitie ligt de nadruk op de werkgebonden benadering van werkdruk, omdat deze
werkgebonden aspecten vanuit de werkorganisatie kunnen warden beTnvloed. Persoonsgebonden aspecten vragen om individueel
maatwerk en zijn minder geschikt om generieke maatregelen voorte treffen.



Situatie werkdruk Radboud Universiteit

Uit de personeelsenquete 2015 blijkt dat medewerkers bij de Radboud Universiteit over het algemeen zeer
tevreden zijn over en betrokken bij hun werk. Tevens is gebleken dat bij wetenschappelijk personeel de
werkdruk hoog en voor diverse functiecategorieen vaak te hoog is. Diezelfde enquete laat zien dat de
werkdruk onder het ondersteunend personeel (OBP) op universitair niveau binnen de verschillende
functiefamilies op dit moment binnen acceptabele grenzen ligt. Individueel of op groepsniveau kan erwel
sprake zijn van hoge werkdruk. Daarnaast kunnen aspecten als gebrek aan loopbaanmogelijkheden leiden
tot verhoogde druk en onzekerheid onder ondersteunend personeel.

Landelijk onderzoek3 van Sofokles toont aan dat wetenschappers sterk intrinsiek gemotiveerd zijn en er
geldt een zeer hoge mate van professionele autonomie over met name inhoudelijke aspecten van het werk.
Dit beeld is herkenbaar binnen de Radboud Universiteit. De eisen binnen zowel het onderwijs- en
onderzoeksdomein zijn afgelopen jaren zodanig gestegen dat er meerwerk in dezelfde hoeveelheid tijd
gerealiseerd moet warden (hogere werkintensiteit en tevens hogere kwaliteitseisen). Voor onderzoek
gelden hoge publicatie-eisen, geldt er een steeds hogere aanvraagdruk (maar kleine subsidiekansen) en
valorisatie is inmiddels van groot belang. Wel is sinds 2015 het productiviteitscriterium in het SEP protocol
vervallen: het gaat daarin dus niet meer om kwantiteit maar om kwaliteit van de publicaties. Te verwachten
valt dat dit gunstige effecten zal hebben op de werkdruk in het onderzoek. In het onderwijs zijn de
studentenaantallen sterk toegenomen bij een vrijwel gelijk gebleven docentenpopulatie en een afgenomen
rijksbijdrage per student4. De studentenpopulatie is daarbij ook meer divers geworden. Continue en vaak
parallelle onderwijsvemieuwingen voeren de boventoon in het streven naar excellentie. Bovendien geldt
voor beide domeinen een toegenomen administratieve last, regeldruk en verantwoordingsdruk:
wetenschappers en docenten moeten meer en meer verantwoording afleggen over keuzes (met name in
het onderwijs) en moeten voor alles een uitgebreide administratie bijhouden. Dit tast met name de
professionele autonomie aan en het hiervoor benodigde werk wordt veelal niet doorberekend in de taaklast.
Tenslotte is de ver doorgevoerde individualisering van het wetenschappelijk werk een belangrijke oorzaak
van verhoging en uniformering van prestatie- en loopbaaneisen; verlies aan synergie en meer
toekomstonzekerheid.

Uitgangspunten bij oplossingsrichtingen
Op universitair en facultair niveau heeft de Radboud Universiteit afgelopen jaren meerdere maatregelen
genomen om werkdruk te verminderen. Op universitair niveau is onder andere in 2015 26, 7 fte
ge'fnvesteerd in knelpunten in het onderwijs. Daarnaast hebben faculteiten (zie interne onderzoeken bij
Letteren, Sociale Wetenschappen en Natuurkunde, Wiskunde en Informatica) additionele maatregelen
genomen. Deze hebben echter nog onvoldoende geleid tot werkdrukvermindering. Voor een goede aanpak
is een combinatie van en focus in maatregelen op diverse niveaus noodzakelijk. Tevens verdient het
aanbeveling om acties te formuleren gericht op zowel de korte termijn alsook de lange termijn. Ook zullen
de uitkomsten van de aanstaande personeelsenqu^te (deze zijn bekend in voorjaar 2018) meegenomen
worden in de acties.

Om werkdruk-gerelateerde knelpunten te vertalen naar acties zal in het werkplan warden gewerkt vanuit de
volgende uitgangspunten:
1. Erwordt gezocht naar elementen van werkdruk die universiteitsbreed herkend warden, direct
be'fnvloedbaar zijn, betaalbaar zijn en ook effecten op korte termijn hebben;
2. Er is een primaire focus op werkdruk onder het wetenschappelijk personeel;
3. Er is in eerste instantie een focus op werkdruk-gerelateerde knelpunten in het onderwijs aangezien
verwacht wordt dat daarin op korte termijn de meeste winst te behalen is. Onderzoeks-eisen en financiering
warden vaak (deels) op (inter)nationaal niveau bepaald en zijn aldus moeilijkerte beinvloeden. Bovendien:
een belangrijk deel van de werkdruk is gelegen in de afstemming tussen onderwijs en onderzoek, waarbij
onderwijs meestal prioriteit heeft. Als de werkdruk in het onderwijs wordt aangepakt heeft dat meteen ook
positieve effecten voor de afstemming tussen onderwijs en onderzoek. De focus op onderwijs hoeft
overigens de onderzoeks-intensieve faculteiten/ instituten niet te weerhouden om andere dan

3 Jettinghof, K. & Scheeren, J. (2016). Verkenning in hetWO: Prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel. Sofokles.
4 http://vsnu.nl/nl NL/f c riiksbiidraae per student. html



onderwijsknelpunten in de analyse te betrekken.

Oplossingsrichtingen
De werkgroep formuleert op basis van de eerste bespreking onderstaande oplossingsrichtingen. Deze
vormen het kader voor de te benoemen acties op het niveau van de faculteit, onderwijs/
onderzoeksinstituut en leerstoel. Tevens warden per oplossingsrichting enkele suggesties gegeven.

1. Vereenvoudiging en continurteit in het onderwijs
a. Elimineer of verminder administratieve bureaucratie en de verantwoordingsdruk in het onderwiis

Een aanzienlijk deel van de hoge werkdruk in het onderwijs wordt veroorzaakt door administratieve
verantwoordingsactiviteiten en bureaucratic. Het gaat hier zowel om externe als interne (op
faculteits-/afdelingsniveau zelf opgelegde) verantwoording en bureaucratie. Voorbeide categorieen
kan warden nagegaan in hoeverre de verantwoording echt (frequent) nodig is en efficienter
ingericht kan warden.

Suggesties:
- breng in kaart welke verantwoording er plaatsvindt; welke zelf opgelegd is en welke
verantwoording van buitenaf wordt opgelegd. Laat medewerkers creatief nadenken over
vereenvoudiging en reductie van verantwoording;
- ga na of er op andere wijzen getoetst en gemeten kan warden (bv meer digitaal; minder
uitgebreid, minder frequent, formatiefvs. summatieftoetsen);
- ga na hoe frequent cursusevaluaties dienen te warden uitgevoerd en of de frequentie omlaag kan;
- efficienter en minder werkoverleg;
- zorg voor goede afstemming tussen docerend personeel en de onderwijsondersteuning over wat
er van elkaar wordt verwacht en verstaan onder een goede verantwoording/ administratie;

b. Oraanisatie van het onderwijs

Ga na hoej'e binnen de huidige financiele kaders goed onderwijs anders kunt realiseren zodat het
beter behapbaar wordt.

Suggesties:
- realiseer een eenvoudige manier van verdelen van onderwijstaken. Aansturing en verdeling op
teamniveau kan hierbij zorgen voorvereenvoudiging. Taaklastzou tevens realistisch moeten zijn;
- durf keuzes te maken in elementen van het onderwijs: wat is echt nodig voor goed onderwijs? Wat
kunnen we eventueel achterwege laten? In welke gevallen is goed goed genoeg?
- ga na of er ondersteunende taken verlegd kunnen warden naar onderwijsondersteunend
personeel zodat docerend personeel meer tijd heeft voor het daadwerkelijke onderwijs.

c. Reduceer het aantal veranderinaen in het onderwiis

Streef naar meer continuiteit en stabiliteit bij vakken en curricula die goed beoordeeld warden.
Stabiliteit in goed onderwijs is een effectieve weg naar excellentie (cursussen en curricula
verbeteren i. p. v. continu veranderen).

Suggesties:
- maak gebruik van bestaand materiaal; zorg voor delen van cursusmateriaal;
- borduur voort op kwalitatief hoogstaande cursussen;
- voer onderwijsvernieuwingen niet tegelijkertijd in;
- in het gevalvan noodzakelijke onderwijsvernieuwing: ga vooraf na welk effect dit heeft op
benodigde capaciteit en stel vooraf de financiele kaders vast (wat is nodig en hebben we voldoende
geld om dit te realiseren, ook op de langere termijn).



2. Flexibiliteit in functieprofielen en loopbaanpaden: passende criteria en opwaardering
onderwijs
Ga meer flexibel om met wetenschappelijke functieprofielen en houdt niet vast aan uniforme
profielen en loopbaanpaden. Monitor medewerkers op daadwerkelijke eisen en taken in plaats van
normatieve taken. Dit betekent een opwaardering van het onderwijs ate loopbaanchterium en
daarop gebaseerd loopbaanpaden die onderwijs als doorstroomchtehum hanteren. Hanteerin dit
kader eerlijke en differentiele beoordelingschteria gebaseerd op het daadwerkelijke takenpakket
van een werknemer (rekening houdend met de verhouding tussen onderwijstaken en
onderzoekstaken).

Suggesties:
- geef ruimte aan profielen met meer onderwijs of met coordinerende taken in het onderwijs of
onderzoek. Zorg daarbij voor coaching en ontwikkeling gericht op onderwijs;
- ontwikkel loopbaanbeleid op onderwijs (bijv. onderwijs UHD's, principal lecturer, tenure tracks);
- monitor output van medewerkers op daadwerkelijke taken en tijdsbesteding;
- er client afstemming plaats te vinden tussen de inzetbare medewerkers en benodigde taken voor
het realiseren van de gestelde doelen op groepsniveau. Deze afstemming vindt idealiter plaats op
het niveau van de afdeling/ leerstoel (en niet op individueel niveau);
- stel ook de soms te grenzeloze inzet van jonge docenten aan de orde.

3. Continuiteit in (aanstellingen) binnen het onderwijs
Realiseer meer vaste en/of langduhge tijdelijke aanstellingen: stuur op meer continuiteit in
aanstellingen in het onderwijs en behoud zodoende goed gekwalificeerd personeel en kennis.

Suggesties
- maak gebruik van de mogelijkheden uit de kader notitie WWZ (zie bijlage);
- stuur op onderwijscarrieres en bereid medewerkers goed voor op het geven van onderwijs;
- zorg voor goede vervanging bij afwezigheid vanwege ziekte/ verlof/ etc.

Beschhjving plan van aanpak voor vervolgtraject
Voor een universiteitsbreed werkplan dienen de volgende stappen genomen te warden:

1. Benoemen van acties binnen eenheden (halfoktober-eind ianuari)
In de periods oktober 2017 tot en metjanuari 2018 zullen faculteiten gevraagd warden om op basis van
bovenstaande oplossingsrichtingen een eigen analyse met bijbehorende acties op te stetlen. Hierbij geldt
het volgende:
- erwordt gevraagd na te gaan of de werkdruk analyse in dit document herkend wordt en volledig is; dan
wel aangevuld kan warden;
- de te formuleren acties (max 5) dienen gericht te zijn op de korte termijn (2018 en 2019); daarnaast
mogen acties voorgesteld warden voor de langere termijn (2020 en verder);
- street zoveel als mogelijk naar onderscheid in acties op niveau van faculteit, instituut en leerstoelgroepen;
maak daarbij steeds duidelijk wie verantwoordelijk is voor welke actie;
- acties warden minimaal benoemd in afstemming met medezeggenschap en bij voorkeur met interne
betrokkenen;
- acties kunnen zoveel als mogelijk als voorbeeld dienen voor andere eenheden, zijn concreet en haalbaar
(betaalbaar);
- eerdere recente analyses en rapportages kunnen warden gebruikt om keuzes te onderbouwen;

Bij het uitwerken van deze stap kan als voorbeeld de werkwijze van de universitaire werkgroep gelden.
Daarin denkt een groep van betrokken experts samen na over creatieve oplossingen. Op facultair niveau
kan men denken aan de volgende gesprekspartners: docenten, onderwijsdirecteur, Arbo, leden facultaire
OC, beleidsmedewerker onderwijs. P&O coordineert deze stap en DPO biedt ondersteuning en is daarmee
linking pin tussen alle eenheden.



2. Opstellen universiteitsbreed werkplan Radboud Universiteit (februari - maart 2018)

De werkgroep formuleert een universiteitsbreed werkplan waarin alle afzonderlijke analyses en
actieplannen samen warden gevoegd. Daarin zit onderscheid naar maatregelen op het niveau van de
universiteit, de faculteit, het (onderwijs)instituut en de leerstoelgroep, en tevens wordt er onderscheid
gemaakt naar maatregelen voor de korte termijn en lange termijn. Tevens warden de uitkomsten van de
personeelsenquete verwerkt in het plan van aanpak (uitkomsten warden verwacht in februari of maart
2018).

Het definitieve werkplan zal na behandeling door college van bestuur, college van decanen en directeuren
bedrijfsvoering vastgesteld warden in het Lokaal Overleg van april 2018.

Bijlage leden universitaire werkgroep werkdruk

Wilma de Koning
Michiel Kompier
Debby Beckers
Bernadette Smelik

Arnoud Lagendijk
Margriet Jagtman
Pieter Koopman

Janine Berns
Roel Schouteten

Ap Dijksterhuis
Marielle Nelemans
Jan Don

Anneriek de Heer
Wouter Brok

Portefeuillehouder HR college van bestuur
Decaan/ Hoogleraar Faculteit de Sociale Wetenschappen
Universitair decent Faculteit der Sociale Wetenschappen
Ondernemingsraad, managing director Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde
en Informatica

Lokaal Overteg, hoogleraar Faculteit der Management wetenschappen
Directeur bedrijfsvoering Faculteit der Letteren
Universitair docent Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde
en Informatica
Universitair docent Faculteit der Letteren

Universitair docent Faculteit der Managementwetenschappen
Hoogleraar Faculteit der Sociale Wetenschappen
Arbo coordinator Faculteit der Natuurkunde, Wiskunde en Informatica
Bedrijfsmaatschappelijk medewerker AMD
Directeur DPO
Beleidsadviseur DPO


